
Ter gedachtenis aan 

Johannes Leonardus van Dijk 

weduwnaar van Aleida Geertruida Nijhuis 

Hij werd geboren op 1 augustus 1931 in Loon 
op Zand en is op 20 oktober 1991 in Olden· 
zaal overleden. Biddend hebben wij afscheid 
van hem genomen in de St. Antoniuskerk op 
23 oktober en hem daarna te rusten gelegd 
op de begraafplaats in Oldenzaal. 

Hoewel afscheid nemen in dit leven altijd ge· 
paard gaat met droefheid, zijn we toch ook 
dankbaar dat hij uit zijn lijden is verlost. Want 
hij heeft veel pijn geleden, hoewel je hem 
nooit zou horen klagen. Het was zelfs zo dat 
hij over zijn ziekte nooit wilde praten. 
Hij was heel erg dankbaar voor het minste 
wat je voor hem deed. En zijn grote wens 
om thuis te mogen sterven is gelukkig in ver
vulling gegaan. 
Hij was iemand met aandacht voor anderen 
en die klaar stond als dat nodig was. Zijn 
bijzondere aandacht en belangstelling ging 
uit naar zijn kleinkinderen van wie hij veel 
hield en dat was wederkerig. 
Hij was een echte handelaar die het hande· 

len tot zijn hobby maakte. Handig als hij was 
in het knutselen wist hij van alles weer wat 
te maken. Het zat hem zogezegd in het bloed. 
Zijn laatste levensjaren waren zwaar voor 
hem, want hij heeft veel verdriet geleden om 
het sterven van zijn vrouw met wie hij zes en 
dertig jaar het leven in alles gedeeld heeft. 
Dat verdriet is hij nooit te boven gekomen. 
Voor óns betekent zijn dood een einde aan 
ons samenzijn. Voor God echter is dit niet 
het einde, want Hij is een God van leven 
over de grens van de dood heen. 
Zo zal Hij ook dit leven, dat stilvalt in de 
dood, nieuw maken. 
Moge God zelf hem met Zijn zorg omringen 
en hem genadig zijn. 

Rust in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en mede
leven die wij mochten ondervinden tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze lieve 
vader, schoonvader en opa, zeggen wij U 
hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


